
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................. 
 

ผูมาประชุม 

     ๑.   นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๒.   นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๓.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๔.  นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

     ๕.  นายประสงค จันจําปา              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

     ๖.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๗.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

     ๘.  น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

    ๙.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 
 

๑. จ.ส.อ.เกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ลากิจ)   

๒. นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        (ลากิจ)  
     

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายศักดิ์ เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๙. นางกิมรวย แปนทอง รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๑. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 



๒. 
 

๑๓. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๔. นายศรัณย ศรีเมือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

๑๕.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๖.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

๑๗.   นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๘.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  

๑๙.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๒๐.   นายสวาท ดวงคํา   ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๑.   นายประสพ ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคต้ือ 

๒๒.   นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๓.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๔.   นางสุนทรี ทินกรวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๒๕.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

๒๖.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๒๗.   นายเจนณรงค  นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๒๘.   นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

๒๙.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๐.   วาที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๓๑.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๓๒.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๓.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๔.  จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ นิติกร 

๓๕.  นายธนิต แหงธรรม นิติกร 

๓๖.  นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 

๓๗.  นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิก  

๓๘.  นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๓๙.  น.ส.นรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน 

    …………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง      ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                       สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                วันศุกรที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

          ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๓. 

 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถามี) 
                                         

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เพ่ือพิจารณา  

  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

                                            ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (สํานักการศึกษา) 

                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๒  ญัตติ  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงิน  

                                            งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสวัสดิการสังคม) 

                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 

                                            ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่  (กองวิชาการและแผนงาน) 

                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 
......................................................... 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒        

เม่ือครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภา จุด เทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียน

เชิญครับ 

************ 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  

เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ตามที่  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไม

เกินสิบหาวัน  

 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดพิจารณาแลวเห็นวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความ

จําเปน เพื่อใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ และเนื่องจากไมอยูระหวางสมัยประชุมสภาเทศบาล จึงอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๒๖          



๔. 

 

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๖ (๒) จึงประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่  ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒ 

ถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ มีกําหนดสิบหาวัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                          (นายสฤษดิ์  วิฑูรย) 

                                                  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชิญประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทานรองนายกเทศมนตรี ฝายบริหารและทานสมาชิกสภาเทศบาล             

ผูทรงเกียรติทุกทาน  ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ตองขอขอบคุณทางเทศบาลนครฯ

ในชวงงานสงกรานตเราเหนื่อยหนักกันมาก เทศบาลนครฯมีความสามารถในการจัดงานไดดี และมีผลกระทบ

เยอะมากขอใหทานอดทนหนอย และกฎหมายใหมขอทานศึกษานิดหนึ่งเพราะเม่ือใด กกต. มีประกาศออกมา

ใหมีการจัดการเลือกตั้ง ก็จะพนจากตําแหนงโดยอัตโนมัติ ผมจึงเรงรัดใหเรารีบทํางาน เพราะวาโอกาสของเรา

มันสั้นลงๆทุกที และเรื่องที่จะเรียนทานตอก็คือ วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึง ผูวาราชการจังหวัด

อนุมัติให อบจ. สรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ใหญมาก ฐาน ๒๖ เมตร สูง ๑๐ เมตร มอบใหเปนภารกิจ อบจ.และ

ใหเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใหเทศบาลนครฯสั่งการเจาหนาดูแลประตูใหเปดไวตลอดเพราะทาง 

อบจ.จะเขาดําเนินการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชิญหัวหนาทองพูน  

นายทองพูน    เอิบสุข      นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภา ไดรับการประสานจากสํานักงานจังหวัดอุบลฯ ใหเทศบาลนครฯ หาเชา

เต็นท ขนาดใหญ ๒๐X ๒๘ เมตร เพ่ือรองรับจิตอาสาที่จะมารวมกิจกรรมโดยไมตากฝนและตากแดด ใชเวทีใต

พระบรมรูป และการตกแตงเวทีรอหนังสือและพระบรมฉายาลักษณจะตองเปนแบบเดียวกันทั้งประเทศ  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานนายกฯ ในสวนของเวที เทศบาลนครฯจะเปนแมงาน ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การแตงกายก็

จะเปนแบบเต็มยศ เสื้อขาวกางเกงดํา ติดเหรียญ ร.๑๐  

 

 



๕. 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                วันศุกรที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

           ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  วันศุกรที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.         

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวเปน

อยางไรบางครับ/ เรียบรอยใชไหมครับ / ถาไมมีผูอภิปรายไมถือวารับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถามี) 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเรื่องเพื่อทราบ  มีเรื่องสืบเน่ืองจากคราวท่ีแลวหรือไม / ถาไมมี / ตอเปนระเบียบวาระที่  ๔      

เชิญครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

                                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (สํานักการศึกษา) 

                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 โดยสํานักการศึกษา ไดรับอนุมัติงบประมาณในแผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร , ครุภัณฑการศึกษา แตเนื่องจาก
รายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายของครุภัณฑฯ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ที่ประชุม 

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป

พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกรที่ ๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  



๖. 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เปนเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร    
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561) ปจจุบันเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15 มีนาคม 2562) ทําใหดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีตองปรับไปตามเกณฑราคาฯ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 จึงขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 

เหตุผล 
 เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดจัดทํา เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561) ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมสอดคลองกับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15 มีนาคม 2562) ทําใหการดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีตองปรับไปตาม
เกณฑราคาฯ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีไดมีครุภัณฑฯ ใช
ประกอบการเรียน การสอน พัฒนาศักยภาพผูเรียน ผูสอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความสามารถ มีการพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดความคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามรายละเอียดบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพรอมนี้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ขอมอบใหสํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 
นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 
นายมนตตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายมนตตรี  ธนะคุณ 
ผูอํานวยการสํา นักการศึกษา ขอแกไขรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑให เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร แตงบประมาณเทาเดิม 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                 ๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  



๗. 

 

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                 ๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 
 

๔.๒  ญัตติ  ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงิน  

               งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสวัสดิการสังคม) 

             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ไปแลวนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกองสวัสดิการสังคม ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หมวดคาครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ คือ  
               1.1 คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท  
   1.2 คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท 
 2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ คือ คาเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น  แบบตอ
ทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  

 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ให เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น 

ท่ีประชุม 

             มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(สํานักการศึกษา) 



๘. 
 

เหตุผล 

           1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้นและตูเอกสาร 2 ชั้น กองสวัสดิการสังคม 
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได เน่ืองจากชวงที่เสนอต้ังงบประมาณรายการดังกลาว กองสวัสดิการสังคมได    
สืบหาสินคาและราคาคุณลักษณะแลว สามารถดําเนินการจัดซื้อได แตหลังจากที่งบประมาณรายจายประจําป
ไดประกาศใช กองสวัสดิการสังคมจะดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ แตไมสามารถจัดซื้อไดเน่ืองจากสินคา
ดังกลาวไมมีในทองตลาด ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไดถูกตองตามระเบียบฯ ดังน้ี  
 

1.1 ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย 
      - รายการคาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท 

 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
 

ขอความเดิม ขอความใหม 

- คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น  จํานวน  20,000 บ 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ขนาด 
92.1X31.1X180.5 ซม. จํานวน 5 ตูๆ ละ 
4,000 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑป 2561 เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมี
ความจําเปนท่ีจะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึง
ใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)  

- คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น  จํานวน  17,100 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ขนาด
ไมนอยกวา 91X31X18๑ ซม.จํานวน 5 ตูๆ ละ 
3,420 บาท  (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑป 2561 เหตุผลเน่ืองจากหนวยงานมีความ
จํา เปนที่ จะตองใช ตู เหล็ก เก็บแฟม  4 ชั้ น ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงให
สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)  

 
ขอโอนลด  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น งบประมาณอนุมัติ  
20,000  บาท ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 2,900 บาท คงเหลือเปนเงิน 17,100 บาท 
เนื่องจากไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจง ทําใหจํานวนเงินลดลงจาก 20,000 บาท        
เปน 17,100 บาท ดังน้ันจึงขอโอนลด 2,900 บาท 
 
ขอโอนเพิ่ม 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร งบประมาณ 
อนุมัติ 32,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 17,401.50 บาท ขอโอนเพิ่ม  2,900 บาท รวมเปนเงิน 
20,301.50 บาท เน่ืองจากกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองถายเอกสารซึ่งมีจํานวนปริมาณมาก     
ดังน้ันจึงขอโอนเพิ่มจํานวน 2,900 บาท 
 
 



๙. 
 

1.2 ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
 

ตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท 
 
 

ขอความเดิม ขอความใหม 

 
- คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 8,500  บาท    
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู เอกสาร 2 ชั้น ขนาด 
80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมอัด  
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 
เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความจําเปนที่จะตอง
ใชตูเอกสาร 2 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ใชงานของหนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองถิ่น) 

 

 
- คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 8,500  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 2 ชั้น ขนาดไม
นอยกวา 80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมปาติเกิ้ล   
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 
เหตุผลเน่ืองจากหนวยงานมีความจําเปนที่จะตองใช
ตูเอกสาร     2 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช
งานของหนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคา
ทองถิ่น)  
 
 

 
  
 
 2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ไดแก คาเครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก กอง
สวัสดิการสังคม  มีปญหาดานระบบนํ้าประปาในอาคารสํานักงาน นํ้าประปาไหลชาทําใหระบบการติดตั้งเครื่อง
ทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก ทําใหไมสะดวกในการใชงาน แตกองสวัสดิการสังคมมีความ
จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น เพื่อใชสําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ ดังน้ัน 
เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ ใหสามารถดํา เนินการจัดซื้ อครุภัณฑ ไดถู กตองตาม          
ระเบียบฯ ดังน้ี 
 
ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย                     
  -  รายการเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท 
             
 
 
 
 
 



๑๐. 
 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
 

 
 
ขอโอนลด  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา งบประมาณ
อนุมัติ 26,000  บาท ปจจุบันคงเหลือ 26,000 บาท ขอโอนลด 13,100 บาท คงเหลือเปนเงิน 12,900 
บาท เนื่องจากไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจง ทําใหจํานวนเงินลดลงจาก 26,000 บาท 
เปนเงิน 12,900 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด 13,100 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 
หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณอนุมัติ 100,000  บาท ปจจุบันคงเหลือ 58,600 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 13,100 บาท รวมเปนเงิน 71,700 บาท เน่ืองจากกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองใชวัสดุ
คอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานซึ่งไมเพียงพอในการใชงาน ดังนั้นจึงขอโอนเพ่ิม 
13,100 บาท 
 
       เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุดและมีอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เพ่ือโปรดพิจารณา 

ขออนุญาตใหกองสวัสดิการและสังคมเปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

คาเครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 กอก มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน 
1 หัว น้ําเย็น 1 หัว ,เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบ
ตั้งพื้น ระบบตอทอประปา,  มี ระบบกรองน้ํา ใน
ตัวเคร่ือง, ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร, 
ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร, ตัวเครื่อง
ทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุไม เปนสนิม, ถัง
บรรจุนํ้าภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว, 
มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํ า ,  มี ระบบตัดไฟ
อัตโนมัติ , ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561)  

คาเครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น    แบบถังคว่ํา จํานวน    
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น  
แบบถังคว่ําขนาดไมนอยกวา ๓๑X๓0X๙3 ซม. 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 12,900 บาท (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผล
เนื่องจากหนวยงานมีความจํา เปน ท่ีจะตองใช
เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงให
สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น) 
 
 



๑๑. 

 

นายเฉลิมพล    ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญกองสวัสดิการและสังคม  

นางสุจิตรา   นามพิทักษ    ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุจิตรา นามพิทักษ  

ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑ ๒ รายการ   

 ขอความเดิม  คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น  จํานวน  20,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตู เหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ขนาด 92.1X31.1X180.5 ซม. จํานวน 5 ตูๆ             
ละ 4,000 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความจําเปน  
ที่จะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อได
ตามราคาทองถิ่น) 
 ขอความใหม  คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น  จํานวน  17,100 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 91X31X18๑ ซม.จํานวน 5 ตูๆ        

ละ 3,420 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผลเน่ืองจากหนวยงานมีความจําเปนที่

จะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อไดตาม

ราคาทองถิ่น) เนื่องจากในทองตลาดไมมีรานไหนผลิตตูขนาดน้ีจําหนาย จึงจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดขนาดตูท่ีสามารถจัดซื้อไดในทองตลาด 

นายเฉลิมพล    ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทําไมเดิมตอนที่อนุมัติใหไปดูขนาดน้ีมาแลวทําไมถึงเลิกผลิตภายในไมกี่เดือน เชิญครับ 
นางสาวนรินทร   คมเมน     เจาพนักงานการเงิน 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตอนไปสํารวจประมาณชวงเดือน
ธันวาคม ณ ตอนนี้เดือนเมษายน ไดมีการเลิกผลิตและไดตรวจสอบหลายรานคาแลวไมมีสินคาแลว 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น  

                 จํานวน ๕ ตูๆละ ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น  

                 จํานวน ๕ ตูๆละ ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาทโปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 
 

ที่ประชุม 

              มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น  

 จํานวน ๕ ตูๆละ  ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท 
 



๑๒. 
 
นางสาวนรินทร    คมเมน     เจาพนักงานการเงิน 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากรายการขางตน จึงขอโอนตามรายการดังนี้ 
ขอโอนลด  
 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 2,900 บาท คงเหลือเปนเงิน 17,100 บาท เนื่องจากไดมีการขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจง ทําใหจํานวนเงินลดลงจาก 20,000 บาท เปน 17,100 บาท ดังนั้นจึง
ขอโอนลด 2,900 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 
 หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร งบประมาณ อนุมัติ 
32,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 17,401.50 บาท ขอโอนเพิ่ม 2,900 บาท รวมเปนเงิน 20,301.50 บาท 
เน่ืองจากกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองถายเอกสารซึ่งมีจํานวนปริมาณมาก ดังนั้นจึงขอโอนเพิ่ม จํานวน 
2,900 บาท 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 

                 เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน /  

                 สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย  

                 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท  

                 โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการที่ ๒ คาตูเก็บเอกสาร ๒ ชั้น จํานวน ๕ ตู  เชิญครับ 
นางสาวนรินทร    คมเมน     เจาพนักงานการเงิน 
 เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ รายการตอไป ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย          
ตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท 
 
 
 

ที่ประชุม 

             มีมติอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมา 

ซึ่งบริการรายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท 
                  



๑๓. 
 

 ขอความเดิม  คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน  
     เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 2 ชั้น ขนาด 80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมอัด เคลือบผิวเมลามีน 
จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท  (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผลเน่ืองจากหนวยงาน
มีความจําเปนที่จะตองใชตูเอกสาร 2 ชั้น ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงใหสามารถ
จัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น) 
 ขอความใหม  คาตูเอกสาร 2 ชั้น  
    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 2 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมปาติเกิ้ล  
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผล
เนื่องจากหนวยงานมีความจําเปนที่จะตองใชตูเอกสาร 2 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของ
หนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น เนื่องจากผลิตภัณฑเลิกผลิตจากไมอัดแลวผลิตเปนไม        

ปาติเกิ้ลแทนคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร ๒ ชั้น  ผลิตจาก 

                 ไมอัดเปล่ียนเปนผลิตจากไมปาติเกิ้ล จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน /  

                  สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร ๒ ชั้น  

                 ผลิตจากไมอัดเปล่ียนเปนผลิตจากไมปาติเกิ้ล จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท  

                 โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 
 

รายการตอไปเชิญครับ 

นางสาวนรินทร    คมเมน     เจาพนักงานการเงิน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ รายการท่ี  ๓ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ไดแก คาเครื่องทําน้ํา
รอน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก กองสวัสดิการสังคม  มีปญหาดานระบบน้ําประปาในอาคารสํานักงาน 
น้ําประปาไหลชาทําใหระบบการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก ทําใหไมสะดวกใน
การใชงาน แตกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น เพ่ือใชสําหรับ
บริการประชาชนที่มาติดตอราชการ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไดถูกตองตาม ระเบียบฯ ดังน้ี 

ท่ีประชุม 

             มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน  ตูเอกสาร ๒ ชั้น  ผลิตจาก 

 ไมอัดเปล่ียนเปนผลิตจากไมปาติเกิ้ล  จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท                  
 



๑๔. 
 
ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย                     
   -  รายการเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 26,000 บาท 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิก 

นายประสงค    จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ทานประธานสภาฯไดตั้งขอสังเกตวาการเสนอของบประมาณ      

ในการสํารวจตลาดความตองการรวมถึงคุณสมบัติของครุภัณฑที่จะนํามาใชงานวาเหมาะสมหรือใชไดจริงกับ

สถานที่หรือสิ่งแวดลอมที่อยูหรือไม  อยากจะฝากเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบใหมีความละเอียดรอบคอบมากกวานี้ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทํา 

                 น้ํารอน – น้ําเย็น แบบตอทอ เปล่ียนเปนแบบถังคว่ํา  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท    

                 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทํา 

                 น้ํารอน – น้ําเย็น แบบตอทอ เปล่ียนเปนแบบถังคว่ํา  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท  

                 โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

ขอความเดิม ขอความใหม 

คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 
กอก เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน -น้ําเย็น 
แบบตอทอ ขนาด 2 กอก มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน
น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว ,เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ํา
เย็นแบบตั้งพ้ืน ระบบตอทอประปา, มีระบบกรองน้ํา
ในตัวเครื่อง, ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 
ลิตร, ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร, 
ตัวเครื่องท้ังภายนอกและภายในทําดวยวัสดุไมเปน
สนิม, ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม ไร
สารตะกั่ว, มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา, มีระบบ
ตัดไฟอัตโนมัติ, ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561)  

คาเครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา จํานวน    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
แบบถังคว่ําขนาดไมนอยกวา  ๓๑X๓0X๙3 
ซม. จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 12,900 บาท 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 
2561 เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความ
จําเปนที่จะตองใชเคร่ืองทําน้ํารอน -น้ําเย็น 
แบบถังคว่ํา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช
งานของหนวยงานจึงใหสามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองถิ่น) 
 
 
 
 



๑๕. 

 

 
 
 

รายการตอไปเชิญครับ 

นางสาวนรินทร    คมเมน     เจาพนักงานการเงิน 
 เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ  สืบเนื่องจากรายการขางตน กองสวัสดิการสังคมขอโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ดังน้ี 
ขอโอนลด  
 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา
งบประมาณอนุมัติ 26,000  บาท ปจจุบันคงเหลือ 26,000 บาท ขอโอนลด 13,100 บาท คงเหลือเปนเงิน 
12,900 บาท เน่ืองจากไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจง ทําใหจํานวนเงินลดลงจาก 
26,000 บาท เปนเงิน 12,900 บาท ดังน้ันจึงขอโอนลด 13,100 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 
 หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณอนุมัติ 100,000  บาท ปจจุบันคงเหลือ
58,600 บาท ขอโอนเพิ่ม 13,100 บาท รวมเปนเงิน 71,700 บาท เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีความ
จําเปนตองใชวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานซึ่งไม เพียงพอในการใชงาน                  
ดังน้ันจึงขอโอนเพิ่ม 13,100 บาท 
นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบานงานครัว โอนเพิ่มหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุ 

                 คอมพิวเตอร  จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบานงานครัว โอยเพ่ิมหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุ 

                 คอมพิวเตอร  จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท  โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 
 

 

ท่ีประชุม 

              มีมติอนุมัติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน - 

 น้ําเย็น แบบตอทอ เปล่ียนเปนแบบถังคว่ํา  จํานวน ๑ เคร่ือง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท  

 ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบานงานครัว โอนเพิ่มหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 

จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท                  



๑๖ 

 

๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่      

               (กองวิชาการและแผนงาน) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนเปนญัตติ ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่   เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติใช
จายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ให
ครอบคลุม ซึ่งปจจุบัน เทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2562 จํานวน 339,040,123.67 บาท (สามรอยสามสิบเกาลานสี่หมื่นหนึ่งรอยยี่สิบสามบาทหกสิบเจ็ด
สตางค) 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 96,353,700 บาท และรายการ
จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 8,136,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 104,489,700 
บาท (หนึ่งรอยสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
 (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท   
ตามระเบียบแลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก
รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ     
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่  ซึ่งโครงการที่ เสนอขอรับงบประมาณเปน
โครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลผานชองทางตางๆ เชน เวที 
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ประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 49 โครงการ 
งบประมาณ 96,353,700 บาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 8,136,000 
บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 104,489,700 บาท ดังนี ้

 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยเทพโยธี 2  งบประมาณ 181,500 บาท 

 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ 158,800 บาท 

 3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยพลแพนขวา แยก 1 งบประมาณ 136,000 บาท 

 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุปลีสาน 6 งบประมาณ 249,600 บาท 

 5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยบูรพาใน 5 งบประมาณ 158,800 บาท 

 6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 1,021,400 บาท 

 7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 3 งบประมาณ 181,500 บาท 

 8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนภาษีเจริญ   งบประมาณ 1,326,000 บาท 

 9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 5 งบประมาณ 181,500 บาท 

 10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ 207,300 บาท 

 11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 7 งบประมาณ 90,700 บาท 

 12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 9 งบประมาณ 544,700 บาท 

 13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 14 งบประมาณ 164,000 บาท 

 14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 10 งบประมาณ 181,500 บาท 

 15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 8.2 งบประมาณ 144,400 บาท 
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 16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 8.1 งบประมาณ 90,700 บาท 

 17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยอุบล – ตระการ 8 งบประมาณ 90,700 บาท 

 18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยราษฎรบํารุง 2 งบประมาณ 408,500 บาท 

 19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยราษฎรบํารุง 4 งบประมาณ 181,500 บาท 

 20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ 256,600 บาท 

 21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ 590,100 บาท 

 22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท 

 23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) งบประมาณ 680,900 บาท 

 24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ 204,000 บาท 

 25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ 181,500 บาท 

 26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 21.2 งบประมาณ 226,900 บาท 

 27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 21.3 งบประมาณ 249,600 บาท 

 28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน) งบประมาณ 226,900 บาท 

 29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ 204,000 บาท 

 30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 431,200 บาท 

 31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ 158,800 บาท 
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 32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 295,000 บาท 

 33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ 158,800 บาท 

 34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,475,000 บาท 

 35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 14 งบประมาณ 923,100 บาท 

 36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ 749,000 บาท 

 37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ 272,300 บาท 

 38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ 476,600 บาท 

 39. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ – ถนนชวาลานอก) 

   งบประมาณ 1,289,200 บาท 

 40. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 883,400 บาท 

 41. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ 340,400 บาท 

 42. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ 1,781,900 บาท 

 43. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ถนนเลียบแมน้ํามูล  (ลํามูลนอย – ถนนพนม) งบประมาณ 1,182,500 บาท 

 44. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ถนนแจงสนิท งบประมาณ 13,150,000 บาท 

 45. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

   งบประมาณ 20,600,000 บาท 

 46. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหวยมวง 

   งบประมาณ 24,250,000 บาท 

 



๒๐. 

 

 47. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนองบัว 

   งบประมาณ 16,200,000 บาท 

 48. โครงการติดต้ังปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส งบประมาณ 1,282,000 บาท 

 49. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

   งบประมาณ 800,000 บาท 

                รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 49 โครงการ ตามแบบแปลนและใบเสนอราคาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ  มีจํานวน  3  รายการ  รายละเอียดดังน้ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

1. จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
 จํานวน 1 หอง งบประมาณ 2,058,000 บาท ดังน้ี 
  1. ชุดระบบสงสัญญาณถายทอดสด (Live Streaming System) จํานวน 1 ชุด  
   ประกอบดวย 
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง 
    (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  1.2 ชุดโปรแกรมจัดการสตรีมมิ่งภาพวีดีโอ (Video Streaming 
   Engine Software) จํานวน 1 ชุด 
   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

   1.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ตัว 
    (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
   1.4 เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง 
  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
   1.5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 
   (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
   1.6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
   (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง 
   (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

/1.7 โตะทํางาน... 

   1.7 โตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ชุด 
   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  1.8 อุปกรณอื่นๆ พรอมคาติดต้ัง  

  2. ชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control)  จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

   2.1 Controller video wall 16 in 16 out จํานวน 1 เครื่อง 

   2.2 HDMI input card จํานวน 4 การด 
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   2.3 HDMI output card จํานวน 4 การด 

   2.4 TV monitor 55 inch จํานวน 9 เครื่อง 

   2.5 คาติดตั้งและฝกอบรม 
รายการที่ 2.1 – 2.5 จัดซ้ือนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สําหรับฝายรักษาความสงบภายใน สํานัก

ปลัดเทศบาล 

สํานักการศึกษา 

2. จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 หองๆ ละ 

380,500 บาท รวมเปนเงิน  4,566,000  บาท 1 หอง ประกอบดวย        

  1.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด 
   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  1.2 ชุดเครื่องขยายเสียงจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

  1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน 

  2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู 

   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  1.3 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 

   (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 

3 หอง, โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 
ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง  

3.  จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชในการเ รียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน 4 ชุดๆ ละ 

378,000 บาท รวมเปนเงิน 1,512,000 บาท 1 ชุด ประกอบดวย 

  2.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด 

   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  2.2 ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
   1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน 

   2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู 

  (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว     

ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอมอบสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ 
นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 
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นายทองพูน   เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนท านประธานสภาฯ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล         

นครอุบลราชธานี เดิมเราติดแบบหลอดฟลูออเรสเซนต  ๒ หลอด ความสวาง ๑๔ – ๑๕ ลักซ เปลี่ยนหลอด 

LED  ๑๐๐ – ๑๒๐ วัตต รัศมีกินพ้ืนที่ ๔ – ๕ เมตร เสาไฟหางกันประมาณ ๔ – ๕ เมตร 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิก 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมนายภพ  ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ผมไดมีการตรวจสอบทุกโครงในเรื่องแบบ เร่ืองราคา ไดมีความถูกตองครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ  

นายประสงค   จันจําปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ตามที่ทานประธานสภาฯไดซักถามสภาฯก็สามารถมองเห็นในเปนรูปภาพในเรื่องคุณภาพและคุณสมบัติ         

และการนําไปใชประโยชนที่ถูกตองตามระบบราชการ แตมีสิ่งหนึ่งที่เราไดรับทราบจากชาวบานที่แจงผานมา

ทางสมาชิกสภาฯ ไมทราบวาทางฝายบริหารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดนําเสนอโครงการที่ไดรับแจงดวย

หรือไม 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีอยูโครงการที่นําเสนอเขามาแลวครับ / ตอไปเราจะพิจารณาทีละโครงการ เร่ิมโครงการที่ ๑  โครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสว างภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ       

๑๘๑,๕๐๐ บาท  เชิญครับ 

นายทองพูน   เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.

กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 

นายเฉลิมพล     ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
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- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน           

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ  ๑๘๑,๕๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน /   

    สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน           

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ  ๑๘๑,๕๐๐ บาท  โปรดยกมือข้ึน /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8  งบประมาณ  158,800บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๗  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน           

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ    
             158,800บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ   
             158,800บาทท โปรดยกมือข้ึน /  ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒  งบประมาณ  ๑๘๑,๕๐๐ บาท 
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นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๓  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยพลแพนขวา แยก 1  งบประมาณ  ๑๓๖,๐00 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๖  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1  งบประมาณ  ๑๓๖,๐00 บาท 
โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1  งบประมาณ  ๑๓๖,๐00 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน /  ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8  งบประมาณ  158,800บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1  งบประมาณ  ๑๓๖,๐00 บาท 
 



๒๕. 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุปลีสาน 6  งบประมาณ  249,600 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๑๑  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

    ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6  งบประมาณ  249,600 บาท 
โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

    ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6  งบประมาณ  249,600 บาท  
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๕  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยบรูพาใน 5  งบประมาณ  158,800บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน     

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5  รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
 

ที่ประชุม 

       มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6  งบประมาณ  249,600 บาท 
 



๒๖. 
 

- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๗  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน        

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5  งบประมาณ  158,800บาท 
โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน        

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5  งบประมาณ  158,800บาท 
             โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๖  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถนนเจริญราษฎร  งบประมาณ  1,021,400 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔๕  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ  1,021,400 บาท 
โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบา

นครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5  งบประมาณ  158,800บาท 
 



๒๗. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ  1,021,400 บาท 
โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๗  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 3  งบประมาณ  181,500บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3  งบประมาณ  181,500บาท  
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน           

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3  งบประมาณ  181,500บาท 
โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ  1,021,400 บาท 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3  งบประมาณ  181,500บาท 



๒๘. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๘  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ  ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๕๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ  ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ  ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๙  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 5  งบประมาณ  181,500 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ  ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท 
 



๒๙. 
 
- อุปกรณประกอบ จํานวน  ๙ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน   

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5  งบประมาณ  181,500 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5  งบประมาณ  181,500 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๐  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ  207,300 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๘ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ  207,300 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5  งบประมาณ  181,500 บาท 
 



๓๐. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ  207,300 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๑  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 7  งบประมาณ  ๙๐,๗00 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๔ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7  งบประมาณ  ๙๐,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7  งบประมาณ  ๙๐,๗๐0 บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยภาษีเจริญ 1  งบประมาณ  207,300 บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยภาษีเจริญ 1  งบประมาณ  ๙๐,๗00 บาท 
 



๓๑. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๒  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ  ๕๕๔,๗๐๐ บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๗ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ  ๕๕๔,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ  ๕๕๔,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๓  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ  164,000บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ  ๕๕๔,๗๐๐ บาท 
 



๓๒. 
 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๗ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ  164,000บาท     
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ  164,000บาท     
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๔  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 10  งบประมาณ  181,500 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ  164,000บาท 



๓๓. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๕  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 8.2  งบประมาณ  144,400 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๕  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2  งบประมาณ  144,400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2  งบประมาณ  144,400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 10  งบประมาณ  181,500 บาท 
 



๓๔. 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๖  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 8.1  งบประมาณ  90,700 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๔  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1  งบประมาณ  90,700 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1  งบประมาณ  90,700 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๗  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยอุบล - ตระการ 8  งบประมาณ  90,700 บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 8.2  งบประมาณ  144,400 บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 8.1  งบประมาณ  90,700 บาท 
 



๓๕. 
 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๔  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8  งบประมาณ  90,700 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8  งบประมาณ  90,700 บาท   
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๘  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยราษฎรบํารุง 2  งบประมาณ  408,500บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง ๒ รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 8  งบประมาณ  90,700 บาท 
 



๓๖. 
 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 2  งบประมาณ  408,500บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 2  งบประมาณ  408,500บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๙  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยราษฎรบํารุง 4  งบประมาณ  181,500 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 4  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 4  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 4  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยราษฎรบํารุง 2  งบประมาณ  408,500บาท 
 



๓๗. 

 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๐  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ  256,600 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๙  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ  256,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ  256,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยราษฎรบํารุง 4  งบประมาณ  181,500 บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ  256,600 บาท 
 



๓๘. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๑  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถนนศรีแสงทอง  งบประมาณ  590,100 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง   รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๒๖  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง  งบประมาณ  590,100 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง  งบประมาณ  590,100 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๒  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยสุขาสงเคราะห 11  งบประมาณ  1,134,900 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ถนนศรีแสงทอง  งบประมาณ  590,100 บาท 
 



๓๙. 
 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ  1,134,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ  1,134,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๓  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 12.3  งบประมาณ  680,900 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๓๐  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3  งบประมาณ  680,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยสุขาสงเคราะห 11  งบประมาณ 1,134,900 บาท 
 



๔๐. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3  งบประมาณ  680,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๔  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ  204,000บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๙  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ  204,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ  204,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 12.3  งบประมาณ  680,900 บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ  204,000บาท 
 



๔๑. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๕  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 21.1  งบประมาณ  181,500 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๘  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1  งบประมาณ  181,500 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๖  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ  226,900 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 21.1  งบประมาณ  181,500 บาท 
 



๔๒. 
 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๐  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ  226,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ  226,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๒๗  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ  249,600 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๑  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ  249,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ  226,900 บาท 
 



๔๓. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ  249,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๒๘  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน)  งบประมาณ  226,900 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน)  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๐  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน)  งบประมาณ  226,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน)  งบประมาณ  226,900 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ  249,600 บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน)  งบประมาณ  226,900 บาท 
 



๔๔. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๒๙  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ  204,000 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๙  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ  204,000 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ  204,000 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๐  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยธรรมวิถี 10  งบประมาณ  431,200บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี ๑๐ รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ  204,000 บาท 



๔๕. 
 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๙  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10  งบประมาณ  431,200บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10  งบประมาณ  431,200บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๑  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยธรรมวิถี 12  งบประมาณ  158,800บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๗  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12  งบประมาณ  158,800บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยธรรมวิถี 10  งบประมาณ  431,200บาท 



๔๖. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12  งบประมาณ  158,800บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๒  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ  295,000บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๓  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ  295,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ  295,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยธรรมวิถี 12  งบประมาณ  158,800บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ  295,000บาท 



๔๗. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๓  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ  158,800บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๗  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ  158,800บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ  158,800บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๔  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 10  งบประมาณ  1,475,000บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ  158,800บาท 



๔๘. 
 

- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๖๕  ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10  งบประมาณ  1,475,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10  งบประมาณ  1,475,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๕  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร ๑๔  งบประมาณ 923,100 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔ รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน ๓๙ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔  งบประมาณ  923,100บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 10  งบประมาณ  1,475,000บาท 



๔๙. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔  งบประมาณ  923,100บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี  ๓๖  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ  749,000 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน ๓๓ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ  749,000 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ  749,000 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร ๑๔  งบประมาณ  923,100บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ  749,000 บาท 



๕๐. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๓๗  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ  272,300 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๒ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ  272,300 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ  272,300 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๓๘  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยชยางกูร 18  งบประมาณ  476,600 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ  272,300 บาท 



๕๑. 
 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๒๑ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18  งบประมาณ  476,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18  งบประมาณ  476,600 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔๐  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยเลี่ยงเมือง 7  งบประมาณ  883,400 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๓๒ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7  งบประมาณ  883,400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 18  งบประมาณ  476,600 บาท 



๕๒. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7  งบประมาณ  883,400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔๑  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยเลี่ยงเมือง 5  งบประมาณ  340, 400 บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๕ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5  งบประมาณ  340, 400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5  งบประมาณ  340, 400 บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยเลี่ยงเมือง 7  งบประมาณ  883,400 บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ซอยเลี่ยงเมือง 5  งบประมาณ  340, 400 บาท 



๕๓. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔๓  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)  งบประมาณ  1,182,500บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)  รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๔๘ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)   
               งบประมาณ  1,182,500บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)  
               งบประมาณ  1,182,500บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๓๙ และ โครงการที่ ๔๒มันแตกตางกับโครงการอื่นอยางไร เชิญครับ 

นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 โครงการที่ ๓๙ และ โครงการที่ ๔๒ เปนโครงการท่ีติดต้ังระบบไฟฟาเปนแบบเสาเหล็กกลมเรียวเหมือน

แบบของกลมทางหลวงบริเวณถนนที่เราจะทําเปนถนนที่มีขนาดกวาง ซึ่งแตกตางจากโครงการอื่นเพราะมีแต

โคมไฟกับกิ่ง แต ๒ โครงการนี้มีเสาไฟเพิ่มเขาไปดวยทั้งชุดเลย ใชตอมอปูน 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม) งบประมาณ 1,182,500บาท 



๕๔. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์          
(ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก)  งบประมาณ  1,289,200บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์  (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก) รายละเอียด

โครงการ ดังนี้ 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๘ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก)   
               งบประมาณ  1,289,200บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก)   
               งบประมาณ  1,289,200บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๔๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย 

(ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ  1,781,900บาท 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายชางไฟฟาชํานาญการงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาลนครอุบล 

ราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก) งบประมาณ 1,289,200บาท 
 



๕๕. 

 

- รื้อถอนดวงโคมเดิม 
- ติดตั้งโคม LED  ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัตต 
- อุปกรณประกอบ  จํานวน  ๒๗ ชุด 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5)  
               งบประมาณ  1,781,900บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) 
               งบประมาณ  1,781,900บาท  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 
 

 

 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔๔  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี       

ถนนแจงสนิทงบประมาณ  13,150,000บาท 
นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง    สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน      

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5)  
-  ติดตั้งเสาโคมไฟหลอด LED ความสูง 8.50 ม.  บริเวณเกาะกลางถนนแจงสนิท จากตําแหนงแยก   

หอนาฬิกา ถึง แยกดงอูผึ้ง (หนาซอยแจงสนิท 17) ความยาวรวมประมาณ 2000 ม.  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.

กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ  1,781,900บาท 
 



๕๖. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ลองปรับใหเปนแบบผสมระหวางวอรม -  เดยไลท ลองดูวาเหมาะสมหรือไม สวนฐานเสาจะเปนฐาน  

เปนแบบสกร ู  และแยกมูดูล / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายประสงค  จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 
กระผมมีขอสังเกตวา โครงสรางที่เปนแบบสกรูลงกับฐานคอนกรีต ผมมีความเปนหวงเรื่องความแข็งแรง ประการที่ 
๒ เรื่องการใชไฟวอรม วาเหมาะกับชวงฝนตกนาจะใสประมาณกี่ดวง และแบบเดยไลท เหมาะจะใสกี่ดวงครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากเจาหนาที่ชวยดูความเหมาะสมดวย สวนเรื่องความแข็งแรงคิดวาทนทานและแข็งแรงพอสมควรมี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจงสนิทงบประมาณ  13,150,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน         

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจงสนิทงบประมาณ  13,150,000บาท 
               โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๔๕  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะทุ งศรี เมื อง งบประมาณ  
20,600,000 บาท  เชิญครับ 
นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง    สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสว าง

สวนสาธารณะทุงศรีเมือง  
- ปรับยายเสาโคมไฟ High Mast เดิม  ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast  สูง 15- 20 ม. และเสาโคมไฟสูง

หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลานสนามหญากลางทุงศรีเมือง พ้ืนที่  ประมาณ  84x110 ม. และ

บริเวณโดยรอบ 
 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  เขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ถนนแจงสนิท  งบประมาณ  13,150,000บาท 
 



๕๗. 
 

- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิม  ติดตั้งเสาโคมไฟ ใหมหลอด LED ความสูง 3.50ม.และ 0.80 ม.  บริเวณลู
วิ่งรอบทุงศรีเมือง ความยาวรวม ประมาณ 850 ม. 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมน.อ.บุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
มีขอสังเกตเรื่องคูน้ํารอบทุงศรีเมือง ขอชื่นชมเรื่องนํ้าทานดูแลไดดีสังเกตจากชวงเทศกาลวันสงกรานต         
ขอฝากเรื่องนกบริเวณทุงศรีเมือง เพราะจะไปรบกวนหรือมีการขับถายที่เปนพาหะของเชื้อโรคได และเรื่องของ
ตนไมเราตองดูแลรักษา รวมถึงสนามหญาหนาลานเทียนดวยครับ 
นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากฝายบริหารและทางเทศบาลนครฯ ชวยดูแลดวยครับ / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี       
ผมขอมติท่ีประชุม 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ 

   ทุงศรีเมือง งบประมาณ  20,600,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ 

    ทุงศรีเมือง งบประมาณ  20,600,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๔๖  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะหวยมวง  งบประมาณ  
24,250,000บาท  เชิญครับ 
นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง    สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสว าง

สวนสาธารณะหวยมวง   
- ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast สูง 20 ม.และ เสาโคมไฟสูง หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลาน

สนามหญาทิศตะวันออก  สวนลานจอดรถ และริมถนนหลัก 
 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ 

ทุงศรีเมือง งบประมาณ  20,600,000 บาท 
 



๕๘. 
 
- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิม  ติดตั้งเสาโคมไฟ ใหมหลอด LED ความสูง ๖.๐๐ม.และ 0.80 ม.  บริเวณลู

บริเวณทางเดิน/ลูวิ่งริมหวย และตลอดแนวทาง จักรยาน ความยาวรวมประมาณ 2,380 ม. 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.

กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓) 
 

นายไพฑูรย    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยหลักการก็เห็นดวยที่จะทําใหเกิดความสวางและความปลอดภัยกับ

สวนสาธารณะหวยมวง ขอเสนอแนะผานทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารวาสวนสาธารณะหวยมวงน้ีจะมี

หองน้ําอยูสองจุดคือ ฝงทางประตูทางเขาประมงและฝงทางลานจอดรถตรง miracle of life แตไมแนใจวาที่

ผานมาตรงจุดลานจอดรถตรง miracle of life มีความไมพรอมหรือติดปญหาอะไรเพราะไมคอยเปดใหบริการ 

และสภาพหองน้ําก็ตองปรับปรุงใหเกิดความสะอาดและสวยงามมากข้ึน ขอตั้งไวเปนขอสังเกตครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  
               สวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 
               สวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่  ๔๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนองบัว 

งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท เชิญครับ 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะ
หวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท   



๕๙. 

 

นายณรงคฤทธิ์   ทองแสง    สถาปนิกปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ในสวนของงานปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนอง

บัว รายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสา High Mast เดิม เปลี่ยนเปนดวงโคมหลอด LED ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast 

สูง ๒๐ ม. และเสาโคมไฟสูง หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลานสนามสนามกีฬา และลานจอดรถทาง

ทิศตะวันออก 

 - รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิมบางสวนติดตั้งเสาโคมไฟ ใหม หลอด LED ความสูง ๕.๐๐ ม.และ ๐.๘๐ ม. 

บริเวณแนวทางจักรยานเดิมรอบนอกสวน 

 - รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิมติดตั้งเสาโคมไฟใหมหลอด LED ความสูง ๓.๕๐ ม. และ ๐.๘๐ ม.บริเวณ

แนวทางเดิน/ลูวิ่งเดิม 

 - รื้อเปลี่ยนโคมไฟเดิมบริเวณเสาราวสะพานกลางสวน เปลี่ยนเปนดวงโคมหลอด LED ตลอดทั้ง

สะพาน ความยาวประมาณ ๑๒๕ ม. 

 อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๓(๗) และตาม พ.ร.บ.

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒๓) 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เม่ือสักครู ท่ีทานสมาชิกฯอภิปรายเรื่องน้ําที่เปนน้ําขยะ เราเคยเสนอ

โครงการกังหันปน ผมดูวาเราขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางขณะเดียวกันผมอยากจะเห็นภาพ

ควบคูไปกับเรื่องของสิ่งแวดลอมน่ีคือประการที่หนึ่ง ประการที่สองผมเคยไดรับคํารองเรียนจากผูใชบริการก็คือ

พื้นผิวมันไมเรียบทําใหเกิดอันตราย ขอตั้งไวเปนขอสังเกตครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 
               สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 
               สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 



๖๐. 

 

 

 
 

 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายฤทธิสรรค  เทพพิทักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนในการปรับปรุงสวนสาธารณะประโยชน ทราบวา    

มีสวนสาธารณะแหงหนึ่งคือสวนสาธารณะหนองนาควายอยูแถวๆโปลี อยากใหทางฝายบริหารบรรจุเพ่ือ

ปรับปรุงใหเพียงพอแกประชาชนที่จะใชในการออกกําลังกายดวย 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปเปนโครงการที่ ๔๘ โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส งบประมาณ 

๑,๒๘๒,๐๐๐บาท เชิญครับ 

นายพงศธร  โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายพงศธร  โชติมานนท 

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํ านาญการ กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดของโครงการติดตั้ง ปาย

ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้  

จอ LED ขนาด ๕ x ๓ เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติ  อนุมัติ ใหใชจ ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสว างภายใน
สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท   



๖๑. 

 

- จุดประสงค เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารตางๆของเทศบาล 

 อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐(๙) 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝายบริหารผมขอเรื่องหนึ่งวาภายใน ๑๕ วันนี้ใหทานนําโครงการที่ไดรับอนุมัติครั้งท่ี ๑,๒,๓ ไปติดตั้งที่

ชุมชน เชน ชุมชนที่ ๑ ได ๔ โครงการก็ติดตั้งใหเขาดูวาเรามีโครงการในชุมชนนั้นๆดังตอไปนี้ จะเริ่มลงมือ

ปฏิบัติงานเม่ือไหร ทุกโครงการรวมเปนเขตของชุมชนลงไปภายใน ๑๕ วันน้ีข้ึนใหไดหรือไม มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการติดต้ังปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส  
               งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจาย โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส  
               งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔๙ โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เชิญครับ 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเจนณรงค นามมณี 

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 

 - รื้อเปลี่ยนบานประตูทางเขา และระบบไฟฟาสองสวางเดิม – ปรับปรุงพ้ืนที่จัดสัดสวนกั้นหองใหม 

จัดทําพ้ืนยกระดับกั้นผนังหองภายในใหมเพ่ือรองรับงานระบบกลองวงจรปด พื้นที่หองรวม ๘๕ ตรม.  

 - รายการงานปรับปรุงหองควบคุมและอุปกรณตางๆ  

    ๑. ระบบไฟฟา  

    ๒. Load panel  (งานตูไฟ)  

    ๓. ระบบแสงสวาง  

    ๔. Power Outlet (งานนําไฟฟาเขาหอง)   

    ๕. ระบบปรับอากาศ 

 

ที่ประชุม 

        มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมโครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส  
งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท   



๖๒. 

 

    ๖. ชุดควบคุมการเขาออกพ้ืนที่  

    ๗. Emergency Light (งานไฟสถานะแจงเตือน) 

    ๘. งานพื้น  

    ๙. งานปรับปรุงผนัง/ประตู  

    ๑๐. Access Floor (งานยกพ้ืน)  

    ๑๑. โตะหองควบคุม 

 - สถานที่ติดตั้งคือ ชั้น๒ ของอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ (๒๓) (๓๐) 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบ 
               กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐บาท โปรดยกมือข้ึน /สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบ 
               กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑจํานวน ๓ รายการ รายละเอียด ดังน้ี สํานักปลัดเทศบาล จัดหาครุภัณฑ

สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ 

บาท เชิญครับ 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับรายการจัดหาครุภัณฑ

สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รายละเอียดดังน้ี 

 ๑. ชุดระบบสงสัญญาณถายทอดสด (Live Streaming System) จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย  

 ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)  

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศน 
วงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท   



๖๓. 

 

 1.2 ชุดโปรแกรมจัดการสตรีมมิ่งภาพวีดีโอ (Video Streaming Engine Software) จํานวน ๑ 
ชุด (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
 1.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ตัว (จัดซื้อตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 
 1.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one สาหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
 1.5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  
 1.6 เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
 1.7 โตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ชุด (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  

 1.8 อุปกรณอื่นๆ พรอมคาติดตั้ง 
 

ตารางเปรียบเทียบราคาชุดระบบสงสัญญาณถายทอดสด (Live Streaming System) 

งบประมาณ ๙๖๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 2. ชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  
 2.1 Controller video wall 16 in 16 out จํานวน 1 เครื่อง  
 2.2 HDMI input card จํานวน 4 การด  
 2.3 HDMI output card จํานวน 4 การด  
 2.4 TV monitor 55 inch จํานวน 9 เคร่ือง  
 2.5 คาติดตั้งและฝกอบรม 
 รายการที่ 2.1 – 2.5 จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
 

 



๖๔. 

 

ตารางเปรียบเทียบราคาชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control) 

งบประมาณ ๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 การทํางานของระบบนี้เปนอยางไรครับ 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 จอที่ติดตั้งนี้จะเปนจอระบบ Video wall จะสามารถควบคุมแยกเปนระบบ Matrix ก็คือเราจะสามารถ

เลือกข้ึนเลยวาจะดูจอไหน สามารถจัดการไดตามตองการ กลองที่เรามีท้ังหมดนี้สามารถขึ้นไดหมด สามารถ

เชื่อมโยงระบบเกากับระบบใหมได สามารถบันทึกไดประมาณ ๒๐ – ๒๕ วัน ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราสามารถบันทึกลงแผนไดหรือไม 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 สามารถบันทึกไดแตตองมีการเพิ่มเติมอุปกรณวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบันทึกขอมูลครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหทานไปเสริมตัวนี้ในคราวตอไปดวยเพราะวาเอาไวตรวจสอบเวลาเกิดเหตุอะไรตางๆเพื่อให เกิด

ประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน ระบบนี้สามารถทําอะไรไดบาง 

 นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 ระบบนี้จะสามารถรวบรวมขอมูลของกลองวงจรปดทั้งหมดเพื่อสงออกทางเว็บไซต ประชาชนจะ

สามารถเลือกดูกลองตามจุดที่ประชาชนตองการได ประชาชนสามารถมาติดตอที่ศูนยสั่งการไดถาเกิดมีปญหา

อะไรตางๆได  และตัว Software ที่มากับกลองชุด ๒๕๖ ตัวนี้ เราระบุใน TOR เพื่อใหมันรองรับกับ Smart 

city ดวย สามารถแสกนใบหนา แสกนทะเบียนรถไดครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหทานทํารูปแบบการทํางานเปนคูมือวาในเรื่องของความม่ันคงนี้เราทําอะไรไดบาง ในเรื่องของ

การจราจรทําอะไรไดบาง ในเรื่องของภัยพิบัติเราทําอะไรไดบาง ในเรื่องของการบริการประชาชนเราทําอะไรได

บาง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูลตางๆวาสามารถมาติดตอขออะไรไดบาง เชิญทานสมาชิกฯครับ 



๖๕. 

 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายบุญมี สุปรียชาติ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามในระบบการตรวจสอบของระบบอิเล็กทรอนิกสน้ัน

เปนเรื่องที่ดีสามารถยอนหลังได ขอสอบถามวาในศูนยควบคุมนี้เจาหนาที่ในการควบคุมนี้ มีข้ันตอนหรือมี

บุคลากรในการดูแลอยางไร และพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้มีไปถึงตรงไหนขอสอบถามครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 ครอบคลุมทั้งเทศบาลครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กลองตํารวจนี้เราเชื่อมตอไดหรือไม คือจุดที่มีกลองตํารวจอยูเราไมไดติดตั้งซ้ําซอนทําอยางไรเราถึงจะ

เชื่อมโยงกับกลองตํารวจได 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 เชื่อมโยงไดครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอสอบถามเรื่องเจาหนาที่ที่

ควบคุมในศูนยสั่งการ ปกติถาทํางานตรงนี้จะตองประจําการ ๒๔ ชั่วโมง จึงอยากจะทราบวาในการปฏิบัติ

หนาที่นั้นบริหารจัดการอยางไร 

นายเจนณรงค   นามมณ ี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 ณ ปจจุบันนี้กลอง ๑๑๕ ตัว เราไมไดปฏิบัติหนาที่ ๒๔ ชั่วโมง แตเม่ือเราสรางศูนยนี้เสร็จจะมีเจาหนาที่

ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบ 
               กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /  
               สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบ 
               กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /  
               ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 



๖๖. 
 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการ จัดซื้อครุภัณฑของสํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 

Classroom) จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท เชิญครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผมนาย
มนตตรี   ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ในสวนของรายการจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท ๑ หอง ประกอบดวย 
 1. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
 2. ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  
 ๒.1. เครื่องขยายเสียง พรอมลาโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน  
 ๒.2. ตูสาหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
 3. เครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 3 หอง โรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง 
 สําหรับรายละเอียดในนั้นผมขอมอบใหทานรองวีระชาติเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายวีระชาติ   สุขสันต  รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ สําหรับ

คุณลักษณะจําเพาะของกระดานอัจฉริยะก็คือดังนี้ 

 - จอรับภาพเปนแบบ LED ขนาดของจอ ๘๖ นิ้ว เปนจอรับภาพท่ีรวม LED TV , คอมพิวเตอร และ 

ระบบ Interactive เขาไวดวยกันในเคร่ืองเดียว ความละเอียดแบบ 4K Ultra-High Defination 

 - สามารถใชงานไดทั้งกับ ระบบปฏิบัติการ Andriod และ Windows 

 - สามารถใชงานดวยระบบสัมผัส Touch Screen หรือ Interactive ในตัวท่ีสามารถใชนิ้วและวัสดุอื่น

เชน ปากกา สัมผัสไดโดยสามารถสัมผัสไดพรอมกันได ๑๐ จุด 

 - สามารถเชื่อมตอแบบ WiFi Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได 

 - มีชุดขาตั้งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถเคลื่อนยายได และมีรีโมทสําหรับควบคุมการทํางานของ

เครื่อง 

 

ท่ีประชุม 

             มีมติ อนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท   



๖๗. 

 

 - มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มาพรอมกับตัวเครื่อง โดยสามารถใชงานรวมกับ

ตัวเครื่องไดเปนอยางดี 

 - มีHard Disk ที่มีความจุ ๕๐๐GB จํานวน 1 หนวย 

 - สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมตางๆ ที่สามารถตอบสนอง โตตอบไปมาตอ User ได 

 - มีฟงกชั่นที่ชวยอํานวยความสะดวกในการวาดรูปทรงทางเรขาคณิตตางๆ และมีฟงกชั่นรองรับการ

เรียนการสอน ๘ กลุมสาระการศึกษาพื้นฐาน 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พูดงายๆเลยก็คือเปนเสมือนแท็บเลตขนาดใหญใชไหมครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/

ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 
               (Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หองๆละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท   
               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ  
    (Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หองๆละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท  
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการ จัดซื้อครุภัณฑของสํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการเรียนการสอน 

(กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท  

นายประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผมนาย

ประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ สําหรับรายการจัดหาครุภัณฑ

สําหรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ๑ ชุด ประกอบดวย 

 ๑. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน ๑ ชุด (จัดซื้อนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  

 ๒. ชุดเครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุด ประกอบดวย  

 ๒.๑ เคร่ืองขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน ๑ คู, ไมลลอย จํานวน ๑ อัน  

 ๒.๒ ตูสาหรับจัดเก็บชุดเคร่ืองเสียง จํานวน ๑ ตู  

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
 จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท   



๖๘. 

 

 (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  

 สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมติดใจคือของโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ วาทําไมถึงตองมีทุกหอง เชิญครับ 

นายประสพ    ปรุโปรง   ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผมนาย

ประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ สําหรับเหตุผลท่ีโรงเรียน

เทศบาล ๔ มีความจําเปนตองใชกระดานครบทุกหอง เพราะธรรมชาติลักษณะการสอนจะไมเหมือน

ประถมศึกษาหรือมัธยมเพราะวาของประถมศึกษาหรือมัธยมตารางสอนจะเปนหองนี้ภาษาไทย หองนี้

คณิตศาสตร แตอนุบาลจะเรียนเหมือนกันทุกหองตามปฏิทินเลย การเรียนจะเหมือนกันพรอมกัน เชน กิจกรรม

ที่ ๑ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมประสบการณ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวทําไมจะตองมาเรียนเวลาตรงกัน คืออยากทราบวาบริหารไดหรือไมสําหรับ ๒ กระดานที่มีอยูแลว 

โรงเรียนอื่นเขามีหลายหองยังใชเ พียง ๓ กระดาน แตอนุบาลมีเพียง ๖ หอง ตองใชทั้งหมด ๖ กระดาน        

ทานตองอธิบายตรงน้ีใหกระจาง แตผมก็อนุมัติใหทานไมไดอยูดีเพราะวาทานไมมีระบบปองกันไฟดับเลย 

นายประสพ    ปรุโปรง    ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 ขออนุญาตกราบเรียนวาเคร่ืองสํารองไฟฟาเราไดของบประมาณจากงบฯปกติมา ๖ เคร่ือง แลวครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานไดมา ๖ เคร่ือง โดยท่ียังไมมีจอทานนําไปทําอะไร 

นายประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 มีคอมพิวเตอรท่ีคุณครูใชงานในหองเรียนครับ ตอนที่เราใชจอตัวนี้ก็สามารถนําเครื่องสํารองไฟฟาไปใช

กับจอตัวนี้ได 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายประสงค   จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ จริงๆที่ทานประธานไดซักถามเม่ือสักครูนี้มันตรงกับแนวคิด

ของผมที่อยากจะถามวาโรงเรียนในเทศบาลเราทั้งหมดมี ๕ แหง แตละแหงมีจํานวนหองและปริมาณนักเรียนที่

แตกตางกัน ซึ่งจริงๆผมก็ตั้งขอสังเกตวาเราจะใหโรงเรียนละ ๓ หอง ตามที่ขออนุมัติมา ผมก็เพียงอยากทราบ

วาอยางเชนบานกานเหลืองน้ีมีนักเรียนเทาไหร มีกี่หอง แลวถาเราใหตามจํานวนโรงเรียนกับใหตามจํานวน

ปริมาณคุณภาพนักเรียนอยางไหนจะเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนอนุบาลวัดพระเจาใหญองคตื้อถาพูดถึงแลว

เปนนักเรียนระดับตน ซึ่งจะเปนนักเรียนที่จะพัฒนาระดับไอคิวซึ่งเปนเรื่องที่นาสนับสนุน แตวาถาหากจะทําให

เกิดประโยชนสูงสุดอยางที่ทานประธานวาก็นาจะเปนเรื่องท่ีดี 



๖๙. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมก็เห็นดวยเพียงแตวาผมไมเขาใจวาทําไมถึงตองติดทุกหองเทาน้ันเอง ผมเลยแปลกใจวาทําไมโรงเรียน

อนุบาลบริหารเวลาไมไดหรือ ๒.ดูจากการขออนุมัติมานั้นไมมีอุปกรณปองกันระบบเลย เชิญทานสมาชิกฯครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในฐานะที่เคยอยูในคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนใหญมากอน 

ถาในลักษณะที่จะบริหารทรัพยากร ระบบน้ีผมเห็นดวยกับทานประธานสภาฯวาควรจะบริหารจัดการกอนแลว

คอยไปดําเนินการ ถามีเหตุผลควบคุมไดคอยวากันใหม ผมวาควรจะนํากลับไปพิจารณาใหมเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือที่โรงเรียนอนุบาลนี้มีกระดานอัจฉริยะอยู ๒ กระดาน อยูมากี่ปแลว มีอยู ๖ หอง ทานใชงานกัน

อยางไรทําไมถึงอยูได แสดงวา ๔ หองที่เหลือไมเคยไปเรียนเลยใชหรือไม เชิญครับ 

นายประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ที่ผานมานั้นการบริหารจัดการก็คือลักษณะการสอนปฐมวัยนี้

ชวงเวลาแตละกิจกรรมจะใชเวลาสั้นมากเพียงกิจกรรมละ ๒๐ นาที มันก็จะตอเนื่องเปนแผนบูรณาการไป

ตลอดทั้งวัน จะไมเหมือนกับประถมและมัธยมครับ 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางน้ันย่ิงบริหารงาย ทานมีอยู ๖ หอง มีจอ ๒ จอ ทานก็หมุนไป ไมจําเปนตองติดประจําหองเลย ติด

สวนกลางแลวหมุนเวียนกันใชงาน เชิญครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในสวนของโรงเรียนเทศบาล ๔ ก็จะมีอนุบาล ๒ อนุบาล ๓ ซึ่ง

ระดับอายุจะแตกตางกัน สําหรับกระดานอัจฉริยะ ๒ กระดาน นั้นเราไดมาเม่ือสองปที่แลว เหตุผลที่ทําไม

โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ และ ๕ ชื่อเปน Smart Classroom แตโรงเรียนเทศบาล ๔ ชื่อเปน จัดหาครุภัณฑ สา

หรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) เน่ืองจากวาแผนในโครงการในแผนพัฒนานั้นจะเปนคนละชื่อ

กันอันนี้คือท่ีมา สวนการบริหารจัดการนั้นโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ขอมาทั้ง ๔ หองนั้นก็อยากไดใหครบ จริงๆ

แลวถาไมไดทั้ง ๔ หอง ก็ขอสัก ๑ หองไดหรือไมครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาสามารถใหคําอธิบายกับผมไดผมก็สามารถอนุมัติใหไดทั้ง ๔ กระดาน ผมอยากสอบถามวา ๒ ป ที่ได

กระดานไป ๒ หอง แสดงวาที่เหลืออีก ๔ หองไมไดใชงานเลยใชหรือไม เชิญครับ 

นายประสพ   ปรุโปรง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ที่ผานมาเราไดลองสลับหมุนเวียนใหหองเรียนตางๆเขามาใชคณะ

ครูใหขอคิดเห็นวาถาเด็กจะไดรับประโยชนก็คือจะตองใหแตละหอง เพราะวาเด็กประจําอยูท่ีหองอยูแลวก็ได

เรียนในหองน้ันตลอดท้ังวันก็จะเกิดประโยชนสูงสุดมากขึ้นครับ 



๗๐. 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งขอสังเกตสองประเด็น ประเด็นที่ ๑ จากการชี้แจงของหนวยงานที่

เกี่ยวของนั้นฟงแลวยังไมเห็นถึงความจําเปนและความคุมคาวาเดิมมี ๒ กระดาน แลวจะขอเพิ่มอีก ๔ กระดาน 

สําหรับ ๒ กระดาน ที่มีอยูสามารถบริหารจัดการไดหรือไมอยางไรแลว การตองขอเพิ่มอีก ๔ กระดาน ตามที่

ทานผูอํานวยการสํานักศึกษาและผูอํานวยการโรงเรียนไดชี้แจงน้ันขอมูลยังไมชัดเจนวามีความจําเปนหรือความ

คุมคาดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางไร ประเด็นท่ี ๒ ในฐานะที่ผมเปนฝายเลขาในการ

จัดหาคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดนั้น เปนแนวทางที่กําหนดไว วาถามี

เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีเครื่องสํารองไฟดวยในทุกหนวยในการจัดหา ตามการชี้แจงทานบอกวาทานได

จัดหาเครื่องสํารองไฟฟาเผื่อไวแลว แสดงวาเม่ือซื้อกระดานอัจฉริยะทานตองไปถอดเครื่องสํารองไฟฟามาน่ัน

แสดงวาเคร่ืองสํารองไฟฟาไมมีอยูในคอมพิวเตอรเดิมหรือไม หากไลเรียงวาโรงเรียนทานมีคอมพิวเตอรกี่เครื่อง

และเครื่องสํารองไฟฟากี่เคร่ือง เปนไปตามมาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร ๑ เครื่องตอเครื่องสํารองไฟ ๑ เครื่อง

หรือไม นี่ก็ไมมีขอมูลแสดงใหเกิดความไมชัดเจน จึงเปนสองเหตุผลที่ฟงดูแลว อยากจะใหงบประมาณไป

ดําเนินการครับ ทางสมาชิกฯหลายๆทานก็ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะเด็ก แตสิ่งที่ชี้แจง   

มานั้น ยังไมเห็นภาพถึงความชัดเจนและความคุมคารวมทั้งความจําเปนท่ีจะใหนําไปดําเนินการ ขออนุญาตนํา

เรียนเปนขอสังเกต ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา 
               ใหญองคตื้อ ใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท  
               งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาล 
               พระเจาใหญองคตื้อ ใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท  
               งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติ  ไมอนุ มัติ  ใ ห ใช จ ายเ งิ นสะสมจัดห าครุ ภัณฑสํ าหรับโ รงเ รี ยนเทศบาล ๔ อนุบาล               
พระเจาใหญองคตื้อ ใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท   



๗๑. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง  อื่นๆ 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกฯครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับ       

เร่ืองการพัฒนา เน่ืองดวยไดรวมงานพัฒนากับทานรองนายกฯประชา กิจตรงศิริ เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน เวลา 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีทาง อสม. ชวยดําเนินการ มีหัวขอที่จะนําเรียนในท่ีประชุมเพ่ือหารืออยู ๓ กลุม

หลัก ๑.กลุมงานพัฒนา และทําความสะอาด ๒.พื้นที่ถนนจะตองปรับปรุงเปนโคงอันตรายมาก ๓.พื้นที่ทับซอน 

เทศบาลนครอุบลฯ, เทศบาลประทุม, และอบต.ไรนอย การพัฒนาและทําความสะอาดนี้จะรวมกันทําความ

สะอาดในพ้ืนที่เขตหัวโคงคันหวยก็ทํางานรวมกันตามนโยบาย ๔ + ๑ ก็คือ ๑.ฝายบริหาร ๒.ขาราชการประจํา 

๓.ผูนําชุมชน ๔.สมาชิกสภาฯ และหนวยงานของจังหวัดที่จะตองมาชวยดูในหัวขอที่ ๓ ตอไปพื้นที่ท่ีจะตองทํา

การปรับปรุงเนื่องจากรอยตอถนนตรงนี้เปนถนนคันคลองในพื้นที่ตรงนี้ผมจะมีความชํานาญมาก เม่ือ ๓๐ ปที่

แลวพื้นที่ตรงนี้ยังไมเปนถนน ในปจจุบันนี้ถนนตรงนี้จะเปนอันตรายมากเพราะเปนทางโคง ปกติถาไม

เชี่ยวชาญพื้นที่นี้ตอนกลางคืนจะอันตรายมาก สวนเรื่องพื้นที่ทับซอนน้ันตองขออนุญาตใหทานรองประชา

เพราะทานอยูมานานคงจะทราบดีในหัวขอที่ ๓ นี้ การพัฒนาพ้ืนที่น้ีสามารถเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษไดและใน

พื้นท่ีแบงเขตน้ีคอนขางจะมีปญหา ขออนุญาตทานประธานใหทานรองประชาเปนผูชี้แจงวาพื้นท่ีนี้มันทับซอน

อยางไร เราจะตองบริหารจัดการอยางไรที่จะตองดูรวมกันนะครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท านประธานสภาและสมาชิกผู ทรงเกียรติครับ  กระผมนายประชา   กิจตรงศิ ริ               

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คือพ้ืนที่น้ีเทาที่ทราบเนื่องจากวาผมมีที่ดินแปลงหน่ึงติดตรงถนนเสนน้ีอยู 

ก็มีขอพิพาทกันเพราะทางเทศบาลตําบลปทุมเองเทาที่ผมติดตามมาก็คือวาพอหมดโฉนดแปลงที่ดินนี้เปนของ

เทศบาลนครอุบลฯ แตตรงฟุตบาธนี้เปนของเทศบาลตําบลปทุม พอไปดูในรายละเอียดเพราะวาเราก็

คลางแคลงใจในเรื่องนี้กันมานาน เพราะวาทางเทศบาลตําบลปทุมเองเขาก็วาเปนของเขา แตพอไปดูใน

หลักฐานกันจริงๆแลวมันยังไมมีการมอบ เพราะเม่ือกอนเปนที่ของชลประทานที่เขาขอใชพื้นที่กับทางราชพัสดุ

หรืออะไรสักอยางหนึ่ง เสร็จแลวพอเขาจะคืนเขาตองคืนกับราชพัสดุกอน เสร็จแลวทางราชพัสดุจะมอบใหใคร

ก็มอบไป แตทั้งนี้ดวยไดยินเลาๆตอกันมาวามีการประชุมในครั้งหนึ่งแลวก็ทางทาน ส.ส.เกรียง ขออนุญาต      

ที่เอยนาม ทานก็มีการประชุมในสมัยของทานผูวาฯเสริม ถาผมจําไมผิดวาเขาขอดูแลใหพื้นที่ตรงนี้ใหเทศบาล

ตําบลปทุมเปนคนดูแล ซึ่งเราเองก็ไมสบายใจเพราะวาพอพื้นที่สกปรกหรือไมมีการดูแลฟุตบาตตางๆนี้เทศบาล

นครอุบลจะเขาไปก็ เหมือนไมใช  แตถ าไม เขา ไปทางชาวบานเองก็คิดวา เปนของเทศบาลนครอุบลฯ 

เพราะฉะนั้นเทาที่เราทราบก็คือวาถาจะใหถูกตองก็คือจะตองใหทางชลประทานคืนใหราชพัสดุไปกอนทาง 



๗๒. 

 

กรมธนารักษกอนแลวทางกรมธนารักษจะใหใครคอยวากันอีกทีหนึ่ง แตมันเปนการปรารภในที่ประชุมของ

จังหวัดวามอบใหทางเทศบาลตําบลปทุมเปนคนดูแล 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดูประกาศทายกฤษฎีกาของเทศบาลนครอุบลฯวาคลุมพื้นท่ีแคไหนกอน เรื่องแรกเลยไปดูพื้นที่ของเรา

กอนวาประกาศทายกฤษฎีกาคลุมแคไหน เราจะใชเขตนั้นเปนการทํางาน ถานอกเหนือจากเขตเทศบาลนคร

อุบลฯเราคอยมาวากันอีกที หาใหไดกอนวากฤษฎีกาของเทศบาลนครอุบลฯหมุดมันอยูตรงไหน ไปใหที่ดินสอบ

เขตใหม เอาตามราชกิจจานุเบกษาเปนหลัก ถาราชกิจจาฯบอกวาพื้นที่ชนตรงนั้นตรงนี้ใหเราไปลากเสนพื้นที่

กอนวาน่ีคือพ้ืนที่เราใครก็ล้ําพื้นที่เราไมได เอาตามราชกิจจาฯที่ประกาศ ราชกิจจาฯนี้ลงพระปรมาภิไธยเอา

ตรงนั้นมาแลวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ 

 นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้มันจะเปนตัว S มากๆ ซึ่งรถขับมาจากทางนูนขับมาน้ีตรงมาตกน้ําหลาย

คร้ังแลวครับ  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พื้นที่ตรงน้ีถามันยังมีขอพิพาท ใหทานโยธาออกแบบเอางบจังหวัดทําเลย เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการพัฒนาตรงหวยวังนองนี้ทางกรมโยธาธิการก็มีแผนงานที่จะ

ดําเนินการอยูครับ ซึ่งเปนงบในการพัฒนาเมืองซึ่งก็สามารถเสนอเขาไปได ถาเปนงานเรงดวนก็อยากใหทาง

เทศบาลตําบลปทุมและเทศบาลนครอุบลฯเด๋ียวผมจะสง Master Plan ความตองการเขาไปเราจะสงไปที่กรม

โยธาเพ่ือของบประมาณในงบสวนของ Function เพิ่มเติมใหซึ่งก็ไดมีความคิดที่จะทําตรงนี้ใหทั้งรอบๆ       

หวยวังนอง 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เดี๋ยวใหทานประชุมหารือกัน อะไรที่เทศบาลทําไดทํา อะไรที่เทศบาลทําไมไดใหโยธาไป จะไดมีเจาภาพ

ชัดเจน ในสวนเรงดวนตรงนี้จะทําอยางไรกอนจะติดตั้งระบบปองกันอุบัติเหตุ เชน ระบบสัญญาณไฟเตือน

ปองกันบนระดับระนาบอันน้ีมอบใหเทศบาลดําเนินการกอน ผมขอมอบใหทานปลัดเทศบาลเสนอตั้ ง

คณะทํางานพัฒนาหวยวังนองข้ึนมา เดี๋ยวเอาท้ังเทศบาลนครอุบลฯ, เทศบาลประทุม, และอบต.ไรนอย 

ทั้งหมดมาปรึกษาหารือกันแลวมาดูประกาศทายกฤษฎีกาของท้ังสามแหงเลยวาเปนอยางไร ถาปรากฏวามันไม

แตะหวยวังนองเลยแลวที่ตรงนี้เปนที่ใครคอยมาหาตรงนี้กันอีกที เสนอความคิดนี้ไปที่จังหวัดก็ไดแลวเดี๋ยว

จังหวัดจะเปนสื่อกลางใหในการพัฒนานะครับ เชิญทานรองฯยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายยอดยุทธ  เดชรุง เรือง            

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเกริ่นนํานิดหนึ่งวาเมืองอุบลเรามีอนุสรณเชิงสัญลักษณอยู 
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อยางหนึ่งคือตนเทียนอยูทุงศรีเมืองอยูตนเดียว แตจริงๆลืมไปวาแมน้ํามูลของเรามีจุดเดน มีความเปนมาตางๆ

ซึ่งไดวางเวนจากการพัฒนานานพอสมควร ซึ่งฝายบริหารโดยเฉพาะอยางย่ิงทานนายกเทศมนตรี กับทีมงานก็

ไดปรึกษาหารือกับทางผูรูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะสถาปตยกรรมวาทําอยางไรเราจะปรับปรุง

ภูมิทัศนของริมแมน้ํามูล ใหมีความสวยงามและเปนจุดเดนเสริมใหดีย่ิงข้ึน เพราะฉะนั้นสิ่งตางๆเหลานี้ก็คิดวา

สิ่งที่จะพัฒนาเชิงระบบของการปรับปรุงภูมิทัศน ใหมันชัดเจนก็คือการศึกษาความเปนไปไดและวิจัยพัฒนา     

ซึ่งไดหารือกับทางมหาวิทยาลัยอุบลฯ วาไดทําเรื่องการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและ

ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศนฟนฟูริมแมน้ํามูลเทศบาลนครอุบลราชธานีข้ึน ซึ่งคราวๆก็คือไดศึกษากันไปแลว

ยังไมมีรายละเอียดชัดเจนนัก แตงบประมาณท่ีคาดวาไดปรึกษาหารือกันวาจะประมาณสองลานกวาบาทจะ

เสนอสภาฯ แตวาดวยความไมพรอมจึงขอเกริ่นนํากอนวาคราวหนาจะนําเสนอพรอมทั้งคณาจารยมานําเสนอ

การออกแบบเชิงระบบที่ไดออกแบบไวแลวนั้นนํามาเสนอสภาฯเพื่อการของบประมาณในการศึกษาตอไปครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากทานนิดหนึ่งวาหอการคาเขาก็ทําเรื่องน้ีดวย เอามาผูกโยงกันจะไดพัฒนาไปในทางเดียวกัน เชิญทาน

รองฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขอเลาคราวๆนิดหนึ่งวาทานนายกฯ       

สมปรารถนา กระผมและทานรองฯยอดยุทธ ไดมีโอกาสประชุมรวมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

มีการหารือที่จะทําโครงการตรงนี้คราวๆ คือวาริมตลิ่งตรงถนนริมแมน้ํามูลตั้งแตตลาดใหญไปจนถึงวัดกลางนี้

เราจะทําทางวิ่งกับทางจักรยานออกไปในแมน้ําเลยเสนทาง ๑.๘ กิโลเมตร ไปกลับก็ประมาณ ๓.๖ กิโลเมตร 

เปนทางไปและกลับ แตไปอยูในริมตลิ่งในน้ําเลยทั้งทางวิ่งและทางจักรยาน แลวก็มีการทําสะพานขามเปน

สะพานแขวนแตออกแบบเปนรูปพญานาคขามไปยังฝงวารินฯ สามารถวิ่งและปนจักรยานไปฝงวารินฯจะเปน

หลักเขตแหงใหม ทีนี้การทําวิจัยตรงน้ีทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็รับไปทําวิจัยและออกแบบทั้งหมดรวมทั้ง

การทําประชาพิจารณ แตวาในการทําตรงนี้เราก็เลยเสนอวาตึกตลาดใหญตรงนี้ ขอทําพวงเขาไปดวยวาชั้น ๒ 

ชั้น ๓ นี้เราจะทําอะไรไดบางใหเขาวิจัยใหเราดวยวาจะพัฒนารวมกันไปเลย ทั้งที่จอดรถในตลาดใหญและ

อาคารตรงนี้ทํารวมกันมาและทําตั้งแตตลาดใหญไปถึงวัดกลาง ถาอยางนั้นเดี๋ยวในการนําเสนอคราวตอไปก็จะ

ขอเชิญทางหอการคาเขามารวมหารือดวย และของบประมาณในการทําวิจัยและศึกษาการออกแบบประมาณ

สองลานกวาบาท ซึ่งรายละเอียดยังไมพรอมแตขอนําเสนอคราวๆกอนครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางน้ันผมขอเพ่ิมอีกหนอยนะครับ เพราะทางทานผูวาฯก็อยากใหมันเกิดข้ึนและก็อยากใหมีหอชม

เมืองตรงนี้ แตหอชมเมืองจะเปนรูปอะไรเทานั้นเอง และอีกจุดหนึ่งตรงเกาะหาดวัดใตนี้สามารถพัฒนาได

หรือไม ตรงจุดนี้อยูในความดูแลของปาไมใชไหมครับ ผมอยากพัฒนาตรงนี้เปนหลักเขตของการทองเที่ยว 

เปนไปไดหรือไมถาจะใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาศึกษาตรงนี้ไปดวย ถาจะทําตรงนี้ใหเปนแหลงทองเที่ยว

ทําสะพานแขวนที่มันเปนอัตลักษณและรอบเกาะแหงนี้ก็มีลานจักรยานอะไรตางๆ พัฒนาเกาะนี้ใหเปนแหลง 
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ทองเที่ยวอนุรักษตนไมไว ถาทําไดตรงน้ีจะเปนจุดหนึ่งที่นักทองเที่ยวมาแลวอยากอยูเมืองอุบลฯ ฝากไวดวยนะ

ครับ เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนกับวาเรายังขาดการบูรณาการ เทาที่

ทราบทางหลวงชนบทก็ออกแบบของบประมาณจะทําถนนเลียบไปถึงในเมือง ผมไดเห็นโครงการเขาเบ้ืองตน

เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดเราบูรณาการใหมันเกิดแบบสมบูรณตามที่ทานประธานไดรวมกับทานผูวาฯอยากเห็น

ภาพเมืองอุบลใหมันชัดเจน ผมขอเพ่ิมเติมอีกนิดหน่ึงวาภารกิจของเทศบาลนครอุบลราชธานีจริงๆแลวท่ีผานมา

เราอยูในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานใหความสําคัญตรงนี้คอนขางสูงทั้งๆที่เรามีภารกิจในยุทธศาสตรอื่นๆ เชน 

ในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเรายังไมไดเขาไปเลย หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาถาเปนไปไดผมอยาก

ใหพวกเราไดรวมกันเสนอในยุทธศาสตรอื่นๆควบคูไปกับยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ผมเคยปรึกษากับทาง

ทานรองฯประชาวาเรามีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลถาเกิดวาเราใหกลุมนั้นมามีสวนรวมคือเขาเปนสวนหนึ่ง

ของคนในชุมชนและในสิ่งท่ีเราแตงต้ังข้ึนมากับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการออกความคิดดีๆที่จะเห็น

ภาพในสิ่งที่เราอยากใหเกิดข้ึน ผมอยากใหมีเวทีตรงนี้มากๆแลวเราก็จะเกิดความเห็นในทิศทางเดียวกันเราจะ

เสนออะไรตางๆก็จะไดเร็วขึ้น กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกฯครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสนับสนุนโครงการที่ทานรองฯยอดยุทธนําเสนอตอสภาฯ นครพนม

เขามีอุโมงคจักรยานเลียบแมน้ําโขงเราก็นาจะมีอุโมงคจักรยานวิ่งเลียบแมน้ํามูลเห็นดวยครับ และสวนหนึ่งที่

ทานสมาชิกฯไดกลาวผมเขาไปดวยกับการพัฒนาหวยวังนอง ของหวยมวงรอบๆระยะทาง ๒ กิโลเมตรกวาๆ 

รอบๆหนองบัว ๑.๒ กิโลเมตร หวยวังนองนี้ ๘ กิโลเมตร ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถวิ่งและปน

จักรยานไดรวมทั้งการสัญจรอยางปลอดภัยและมีแสงสวางเพียงพอ ยินดีสนับสนุนที่จะใหเกิดการพัฒนาซึ่งเปน

ความทาทายวาไมไดอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่ง แตถาสามารถบูรณาการรวมกัน

ไดก็จะเปนประโยชนแกพี่นองประชาชนและเปนปอดแหงใหมใหกับชาวอุบลครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เม่ือไมมีผมขอประกาศปดสมัย

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานผูวาราชการจังหวัดฯไดมีประกาศ

ใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน เปนตนไป

มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไข 



๗๕. 

 

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม จึงขอประกาศปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บัดนี้  
 

 

***** ปดประชุมเวลา 12.55 น   ***** 
 

 

(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม  (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม            

       (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                   (นายชัยยันต  จันลองคํา)                   

    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                             หัวหนางานเลขานุการสภา 
                            

 

 (ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)       (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

      หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เม่ือวันที่...................................................... 
 

 

 

       (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ         (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                    (นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

                                       (ลงช่ือ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

........................................................................................... 

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


